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  0299291195222251 (شماسٌ ساماوٍ ديلت )ستاد MM/15/99 مىاقصٍ شماسٌآگُي فشاخًان ػمًمي اسصیاتي کیفي مىاقصٍ گشان 
  

ا  اا  انظاططنررساخررادنظاططنررساخرراد جررطافررطش ااضررطننما ورررادطررط   اظنررطا ا جررطافررطش ااضررطننما ورررادطررط   اظنررطا اضناترراازضاضناترراازضاااشنرر شنرر هررانا ی ررراننررطنما خرر(ادراذرراظاازضا جررطازنضزان دررا اذررسدا ااهررانا ی ررراننررطنما خرر(ادراذرراظاازضا جررطازنضزان دررا اذررسدا ااااضررط پایانا رر ضررط پایانا رر 

اات ادناقػ افطنما نخساضطننما نفصنضا مانس:ات ادناقػ افطنما نخساضطننما نفصنضا مانس:اوض اشطنذونماعمودرانضظناترا ییراوض اشطنذونماعمودرانضظناترا ییرا،ات اغ،ات اغ ط  یکراز لپا خ ازا ط  یکراز لپا خ ازاتسنض ا انلکتسنض ا انلک

یا پاهاانظایا پاهاانظااانرنردناقػ افطنما اتاظفطادناقػ افطنما اتاظفطااایطن(ازیطن(ازنضنئ اینضنئ ایاا،،یپیپغال غال ااننش(طخپادناقػ افطنمازنضنش(طخپادناقػ افطنمازنضناای ی نخنازاشطنذونماتاات(نخنازاشطنذونماتاات(اان ن  اتحو اتحوااناشپناشپشطنذونمانظازضشطنذونمانظازضاانندطن  اتطفعنضدطن  اتطفعنضاای ی  و و

ن دا اذونهساضسا االظ انخپادناقػ افطنمازضاغوض اعس ان دا اذونهساضسا االظ انخپادناقػ افطنمازضاغوض اعس اااااWWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRز لپا خ ازاات اآزضساز لپا خ ازاات اآزضسااا  یکر  یکرادا  اتسنض ا انلک طادا  اتسنض ا انلک طزضفاهاخزضفاهاخاانسنسطططط

ااخاظ س.اخاظ س.اضناخ(پاضط پازضاشطنذونمادحقساضناخ(پاضط پازضاشطنذونمادحقسااایکریکرندضاءانلک ط ا ندضاءانلک ط ا ااررفونهفونهااناشپناشپدص وضا ازضدص وضا ازضاانپنپ،ادطن  اثثپا ا ازضاخا،ادطن  اثثپا ا ازضاخاررقثوقثواانپنپعضوعضو

ات(طنماخ(اادا  اخ ازدا  اخ ازخاخاااتماستماسااضماضهضماضه ات(طنماخ(زض ااانپنپپان دا ادطن  اعضوپان دا ادطن  اعضوزض اخادا   اخادا  ازض اخا  20191902019190زض اثثپا ا ازض انطالعا اتماسازشاتط اخا  اثثپا ا ازض انطالعا اتماسازشاتط اخانخ اماهانخ اماهااانطنط  ازض اخا، ازض خادا  اخادا  ااانپنپ،

  WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRاا..دوخوزانخپدوخوزانخپاا"" ننسه/دناقػ افط ننسه/دناقػ افطاایایاتادتاداان ن یط شایط شاثثپا ا /ثثپا ا /""ااترصاااترصا

اادناقػ ا ات اغوض از ادط و انندناقػ ا ات اغوض از ادط و انندطاتسادطرػا انعال اضسهازضانخنازادطاتسادطرػا انعال اضسهازضانخنازااادستگاٌ تىفسي خًد اکتفاااست52ااخشیذ    ::خذماتخذماتششح مختصش ششح مختصش الف( الف( 

  یسر اماا  یسر امااااضر(یسا درپاخروضناااضر(یسا درپاخروضناااااذیاتامذیاتاماا--تاالتطانظاتطجاخییستاالتطانظاتطجاخییساا--مایاخسنضنممایاخسنضنمذیاتاذیاتااا--ت ا طا رات(طنمت ا طا رات(طنمااضط پایانا  اهانا ی راننطنمضط پایانا  اهانا ی راننطنم    ::(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاس(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاسبب

  1111ااککیالیالاا--ااهی مهی م

  سیالسیال    ((ي وُصذ میلیًني وُصذ میلیًن  میلیاسدمیلیاسد  چُلچُل))  4040سس990000سس000000سس000000      ::تشآيسد تقشیثي کاسفشماتشآيسد تقشیثي کاسفشما  ج( ج( 

  : : مىاقصٍ گشانمىاقصٍ گشان  مؼیاسَاي اسصیاتي کیفيمؼیاسَاي اسصیاتي کیفيد( د( 

ااند یاظند یاظاا0202تونمادالر:اتونمادالر:ااا--11

  قا وماتطفعنضنادناقػا اقا وماتطفعنضنادناقػا ااا1010آنیاا اد انخطننراتنساجادازهاآنیاا اد انخطننراتنساجادازهااا0505  سةادازها  سةادازهااا
  ند یاظند یاظاا1515نخ ا سنضزهاناتولیس:انخ ا سنضزهاناتولیس:ااا--99

ااند یاظند یاظاااا1515نضظناترادط طناماقثورا ا سااض(ط :انضظناترادط طناماقثورا ا سااض(ط :ااا--00

  قا وماتطفعنضنادناقػا اقا وماتطفعنضنادناقػا ااا1010زهازهاآنیاا اد انخطننراتنساجاداآنیاا اد انخطننراتنساجادااا0101  سةادازها  سةادازهااا
  ند یاظند یاظاا1515زنض ااتدطت ا ازن صازضاظدین ادوضزا جط:ازنض ااتدطت ا ازن صازضاظدین ادوضزا جط:ااا--55

  ند یاظند یاظاا1515 سااخاتق ا:ا سااخاتق ا:ااا--11  ند یاظند یاظاااا1212تضمیاا یییپاذسدا ا ادحػوال :اتضمیاا یییپاذسدا ا ادحػوال :ااا--00

خانپاضط پایانا  اهانا ی راخانپاضط پایانا  اهانا ی راااخ ازاا خ ازاا  وی ادناقػ افطنمادکوینساآف(را اضطا اخسن لادطتثماتاانضظناترا ییرا  ازضاخانپاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپ  وی ادناقػ افطنمادکوینساآف(را اضطا اخسن لادطتثماتاانضظناترا ییرا  ازضاخانپاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپ 

ازضناشپا اضمااتکمی دوخوزادراتاضسادوخوزادراتاضساااWWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRننطنمات ا طا راننطنمات ا طا را ازضناشپا اضمااتکمی ضن ا انلػاقادس نسن ادطتوط ات اهمطنهاخانطانخنازا اضن اد(طا اندضاناآماها ا انلػاقادس نسن ادطتوط ات اهمطنهاخانطانخنازا ا، اد(طا اندضاناآماها ،

اا خ ازااتغصن ا ماننس. خ ازااتغصن ا ماننس.دسنضکاش طاضسهازضاننااآف(رازضاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپدسنضکاش طاضسهازضاننااآف(رازضاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپ

اا..مي تاشذمي تاشذ  6060حذاقل امتیاص کیفي قاتل قثًل تشاتش تا حذاقل امتیاص کیفي قاتل قثًل تشاتش تا   ::11تزکش تزکش 

يص سساوي گشدیذٌ يص سساوي گشدیذٌ : تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصي مثالغ قشاسدادي، تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادي تٍ س: تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصي مثالغ قشاسدادي، تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادي تٍ س22تزکشتزکش

ااي مالک سىجش قشاس خًاَذ گشفت.ي مالک سىجش قشاس خًاَذ گشفت.

  

  ::متقاضيمتقاضيمىاقصٍ گشان مىاقصٍ گشان   ششایطششایط( ( َـَـ
اا،ازنض ااتد(یعن ،اندکا ا ،اترػعاالظ ،اتون انراشنرا ادالران دا ا اضادطاتسانخ ا سنضزهاناضننحاغنعپا یپ.،ازنض ااتد(یعن ،اندکا ا ،اترػعاالظ ،اتون انراشنرا ادالران دا ا اضادطاتسانخ ا سنضزهاناضننحاغنعپا یپ.اایاظیاظزنض ااتدطت ازضان دا اذسدا ادوضزا زنض ااتدطت ازضان دا اذسدا ادوضزا اا--11

/ ا/ ا100920100920اا ادر اضرماضهااااا ادر اضرماضهااانریانریا سرةاآا سرةاآااا(سیـال (سیـال میلیًنمیلیًن  ي پىجي پىج  للي چُي چُ  میلیاسدمیلیاسد  ديدي))  22سس045045سس000000سس000000تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ  ا انرانرانضننضنااتون انراتون انرااا--00

ٍ     1010تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ شذن تٍ میضان تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ شذن تٍ میضان  اهمچنیاا اهمچنیااأ ادح ط ا ظنطنماأ ادح ط ا ظنطنماهیهیاا9999//2929//0000هرادوضخاهرادوضخااا5215952159 ٍ   دسصذ وشخ پیشـىُادي تشوـذٌ مىاقصـ زضازضا  دسصذ وشخ پیشـىُادي تشوـذٌ مىاقصـ

 افطزز؛الصناننااضط پانظایصنطشاتضادینرا  اشاقساضطننماشوقاتاضرسادعرص ضااا افطزز؛الصناننااضط پانظایصنطشاتضادینرا  اشاقساضطننماشوقاتاضرسادعرص ضااا اد ادص وضانضنن اد ادص وضانضننااهانا مو  اییوخپاآنیاهانا مو  اییوخپاآنیاااسپادطاتساشطدپسپادطاتساشطدپتانتانااتضادیااغازضهادرتضادیااغازضهادرضمااضماا

 ساان درا اا ساان درا اااایایاعنونماتضمعنونماتضمااتوزها اهیچافو  ادسئولیپا اتع(سنازضاننااذػوظا رونهسازنضپ.اهمچنیااانظاهطاغوض ا ضعیپادناقػ افطاتط سهاازهازضغساتحپتوزها اهیچافو  ادسئولیپا اتع(سنازضاننااذػوظا رونهسازنضپ.اهمچنیااانظاهطاغوض ا ضعیپادناقػ افطاتط سهاازهازضغساتحپ

اا سطادرافطزز. سطادرافطزز. اضا اضا

اا ادوضزا جط ادوضزا جط ادطتثماتااذسدا ادطتثماتااذسدااایسیسزنض ااخاتق ا اضادیزنض ااخاتق ا اضادیاا--00

اازضاغنعپا یپ.زضاغنعپا یپ.اانحنحضنضناانندناخةادطاتساتاانخ ا سنضزهادناخةادطاتساتاانخ ا سنضزهااایعن یعن تد(تد(اایایا اهمچن اهمچناانطن رنطن ر،ادس،ادسنن،انزنض،انزنضنعننعن،اتط اد اض،اتط اد اضررنننخطننخطناانند رػعازضا وظهاهاد رػعازضا وظهاهااایط هانیط هانزنض اا زنض اا اا--99

اازنضناتوزماضرػیپا قوقرزنضناتوزماضرػیپا قوقراا--55

اانطن رنطن رننااررنضراظا قوقنضراظا قوقاای ی ت ا وت ا واارر اد انذ ػاظاضناخ اادو اد انذ ػاظاضناخ اادواانیانیاآآاا1111 سةاادازها سةاادازهااارر ااضناخ ادو ااضناخ ادونننضننضن--11

ااغا ثامادداظاندضاغا ثامادداظاندضاااررضط پا ا سادوضط پا ا سادواانندػسقاا سانق ػازدػسقاا سانق ػازاانطنط اتػو اتػونننضننضناا--77

اا

اا

دس تاالي َش رکش وًتت ايل ي ديم 

 آگُي الضامي مي تاشذ

 

http://www.iotco.ir/


  

  

      انناادس اقات اتمسنساتااخ اداهازنگطادراتاضس.  انناادس اقات اتمسنساتااخ اداهازنگطادراتاضس.ااسٍ ماٌ شمسيسٍ ماٌ شمسيدس انع ثاضاییطن(ازانظاتاضندانضنن اییطن(ازادالرات ادس ادس انع ثاضاییطن(ازانظاتاضندانضنن اییطن(ازادالرات ادس ااااا  ::مذت اػتثاس پیشىُادمذت اػتثاس پیشىُاد  ي( ي( 

  

    مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیاتي کیفي:مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیاتي کیفي:  صمان،صمان،  ((صص

نلعندراتوزها ازضاغوض اعس اضعانپادوضوع،ا اضشطداانظاقطنئپا طخاییطن(ازناننطاماذوززنضنات انلعندراتوزها ازضاغوض اعس اضعانپادوضوع،ا اضشطداانظاقطنئپا طخاییطن(ازناننطاماذوززنضنات اااضط پاهااضط پاهااااتما انخنازاتوخماغا ثامادداظاتما انخنازاتوخماغا ثامادداظاااظنطظنطاانند(طا اندضاد(طا اندضا  --11

   ساهطافو  انزعاا انع طنضراضنانظاذوزاخوةا اخاقمادرا مانس. ساهطافو  انزعاا انع طنضراضنانظاذوزاخوةا اخاقمادرا مانس.ااضط پضط پعم اذونهساآ ضزا ازضاننااغوض اآماعم اذونهساآ ضزا ازضاننااغوض اآما

تانسپادوضوعانخ یازهانظاد(رطاندضراا ازضا کرمانغر اتروزماآماضناتوخرماااااااتانسپادوضوعانخ یازهانظاد(رطاندضراا ازضا کرمانغر اتروزماآماضناتوخرماااااااااتمان ات انخ یازهانظاد(طاندضاازنض  اتاضنسادرتمان ات انخ یازهانظاد(طاندضاازنض  اتاضنسادرااضط پاهاضط پاهااااازضاغوضترا  اهطانكانظزضاغوضترا  اهطانكانظ  --00

  ااغا ثامادداظاندضاناذوزاطرا اد اضخمراانعال ا موزها ا اد اضناهمطنهاتااخانطانخنازازضایا پا باانضنئ ا ماننس.غا ثامادداظاندضاناذوزاطرا اد اضخمراانعال ا موزها ا اد اضناهمطنهاتااخانطانخنازازضایا پا باانضنئ ا ماننس.

اانرسانرسانخنازا ادعیاضهاا اخسن لانضظنراترا ییرراانظاططاانخنازا ادعیاضهاا اخسن لانضظنراترا ییرراانظاططااااناشپناشپ وتپان لا سثپات ازض وتپان لا سثپات ازضااااررنظااظدامازضجاآف(نظااظدامازضجاآف(ااسيصسيص  77  ت ادس ت ادس ساساتون نتون ناارردداانمنمدناقػ افطنما نخساضطندناقػ افطنما نخساضطناای ی  و و  --00

 اندضاناآماهاا انلػاقا اندضاناآماهاا انلػاقاااططنخنازااضماااتکمی ،اد(نخنازااضماااتکمی ،اد(ااناشپناشپد(وپازضد(وپازضااننیسانظان قضایسانظان قضاااسيصسيص  1414ز لپا خ ازاانقسن ا ا سن ثطاظطفاد(وپاز لپا خ ازاانقسن ا ا سن ثطاظطفاد(وپااایکریکرخادا  اتسنض ا انلک ط  خادا  اتسنض ا انلک ط  

ز لرپااز لرپاااایکررایکررافی  ازضاخادا  اترسنض ا انلک ط  افی  ازضاخادا  اترسنض ا انلک ط  ااایصیصنخنازاینخنازایاان ن  ات اهمطنهاخانطانخناز،ادسنضکا افونهیناد اهاناش طاضسهازضاآف(را سثپات اتغص ات اهمطنهاخانطانخناز،ادسنضکا افونهیناد اهاناش طاضسهازضاآف(را سثپات اتغصدس نسن ادطتوطدس نسن ادطتوط

 ا اااHHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRR،ااا،اااWWWWWW..SSHHAANNAA..IIRRهراناااهراناااااآف(رراتر اخرانپاااآف(رراتر اخرانپااااانرپانرپا.اهمچنریاادناقػر افرطنمادرراتون نرساخ(رپاض اااااا.اهمچنریاادناقػر افرطنمادرراتون نرساخ(رپاض ااااااننسننسنقسن ا مانقسن ا ما
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   مذاسک مىاقصٍ گشان دس تمام مشاحل اختیاس تام خًاَذ داشت.ي یا سد دس قثًل  مىاقصٍ گضاس: 1تزکش 

 ذ. مىاقصٍ تٍ متقاضیان ياجذ ششایط تحًیل دادٌ خًاَذ ش اسىاد فشم َاي اسصشیاتي  ي مذاسک دسیافتي،   پس اص تشسسي:  2تزکش 

 گشدد تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ شذ. ایٍ اسکي کٍ تٍ صًست واقص اس:  تٍ مذ3تزکش 

اا

                                      سياتط ػمًمي                                                                                                       
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 الضاهاً ضاهل: تاسگزاسی ضذُهذاسک تَجِ :   

 ضطوت زض هٌالػِخْت ًاهِ اػالم آهازگی  -5

 (فقظ تِ صَست ًسخِ الکتشًٍیکی تاسگزاسی ضذُ) غاحثاى هداظ اهضاءضسُ تَسظ هْط ٍ اهضاء ٍ  تىویلتطي ّای استؼالم اضظیاتی ویفی   -1

 لاتل ضٍیت تاضس.هستٌذات پطت سش ّن عثك خسٍل ضاٌّوا    PDFوِ زض ّط    PDFفایل  4  -3
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 (.پطت سش ّن تاضٌذ  اسٌاد PDF )دس ّش فایل   .گشدد تاسگزاسیدس ساهاًِ ستاد  ، PDFفایل هجضا  4لغفا اعالػات ریل تِ صَست فقظ  جذٍل ساٌّوا :

 تؼساز فایل ّا

 

 ضطح  

PDF  ُ5ضواس 

 () تَاى هالی

 : 5تکویل جذٍل ضواسُ  

تیست ٍ پٌح زضغس فطٍش آذطیي سال تَلیس ، هستتٌس تتِ    -1غس تطاتط هالیات هتَسظ ساالًِ، هستٌس تِ اسٌاز هالیتْای لغؼی ٍ ػلی الحساب پطزاذت ضسُ/  -5

تاییتس  تىویل فطهت  -6/ هستٌس تِ اظْاضًاهِ ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا ضاییْای ثاتت ،زُ زضغس زا -3ا غَضتْای هالی تاییس ضسُ/ یلطاضزازّا ٍ اسٌاز فطٍش 

 تا هْط ٍ اهضای ضییس زایطُ اػتثاضات ٍ ضییس ضؼثِ تَاهاً اػتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ اػتثاضی هؼتثط

PDF  ُ2ضواس 

 )حسي ضْشت(

       (تِ تؼذ 5991سال ّای ):            2تکویل جذٍل ضواسُ 

 غ تؼْسات(اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی تا تَخِ تِ هَاضزی ًظیط )ویفیت واال،ػولىطز زض زٍضُ تْطُ تطزاضی، ویفیت ذسهات پطتیاًی ٍ اًدام تِ هَل

PDF  ُ9ضواس 

 )استاًذاسدّای تَلیذ(
 

 : 3تکویل جذٍل ضواسُ 

 ترػػتتی یتتا هلتتی استتتاًساضزّای -2ایتتطاى /  تحمیمتتات غتتٌؼتی ٍ استتتاًساضز هؤسستتِ  ،(IPS) ًفتتت تٍظاض استتتاًساضزّایالفف ( اسففتاًذاسدّای قاتففل قثففَل :     

 ،ISO 14000 ستتطی ًظیتتط ویفیتتت استتتاًساضّای -BS, JIS, DIN, ANSI, ASME, ASTM, API, ASTM, ISO /3 :هاًٌتتس غتتٌؼتی وطتتَضّای

ISO9000 ،  ISO 18000ٍ ویفیت هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط  

 اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساض                       -2اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هؼتثط /   -1: استاًذاسّای هشتثظ   اسدّای هطاتِ یاب( استاًذ

PDF  ُ1ضواس 

 )داًص ٍ تجشتِ(

      تِ تؼذ ( 5991)سال ّای       :   1تکویل جذٍل ضواسُ  

 غفحِ وِ حسالل ضاهل هَاضز شیل تاضس: 4حساوثطتطای ّط لطاضزاز سال گزضتِ  1دسضایِ هطرػات لطاضزازّای هطاتِ اًدام ضسُ الػاق هستٌسات هطتَعِ ٍ ا  

. زازتاضید ضطٍع ٍپایاى لتطاض  -7الحالیِ )زضغَضت زاضتي( ٍ -  4گَاّی پایاى واض  ٍ-1غفحِ ی اهضای عطفیي لطاضزاز -6هثلغ پیواى -3هحل اخطاء   -1هَضَع لطاضزاز  -5

  لطاضزازّای ذطیس تا تاالتطیي هثلغ  اضائِ گطزز. ، تِ هٌظَض وسة حساوثط اهتیاظ ایي ترص

PDF  ُ1ضواس 

 )حسي ساتقِ(

  ظهاى تٌسی تحَیل واال  )تحَیل توَلغ( -3وفایت واضوٌاى/  -1ویفیت واال فطٍذتِ ٍتحَیل ضسُ/ -5 : 1تکویل جذٍل ضواسُ 

 دستگاُ کاسفشهایی.ٍ هْش ٍ اهضای ضواسُ تلفي ٍ ًام هقام هغلغ ، ، تاسیخ ضشٍع ٍ پایاى ٍ هثلغ قشاسداد واسُ قشاسدادض، تَضیح هْن : ضاهل هَضَع پیواى

PDF  ُ6ضواس 

 )تضویي کیفیت(

چگتًَگی   -3ًحتَُ تتاهیي ذتسهات پتس اظ فتطٍش )ٍاضاًتتی( زض هحتل استتفازُ/         -1ًحتَُ تضتویي هحػتَالت ٍ گتاضاًتی/     -5ضتطح هؼیتاض    : 6تکویل جذٍل ضفواسُ  

 آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات -1آهَظش چگًَگی ًػة/ -6تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل/
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 هؼیاسّای اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى                                                                                                                              

 اهتیاصات اص جذاٍل ٍ هذاسک ریل استخشاج هی گشدد اهتیاص  ضشح سدی 

 (55اظ  4)غفحِ 5خسٍل ضواضُ  95 تًان مالی 5

 (55اظ  7)غفحِ  1خسٍل ضواضُ  51 ي حسه شُرت ارزیابی مشتریان قبلی 1

 (55اظ  8)خسٍل  3خسٍل ضواضُ  51 استاوداردَای تًلید 3

 (55اظ  9)غفحِ 6خسٍل ضواضُ  51 در زمیىٍ مًرد وظرداشته تجربٍ ي داوش  6

 (55اظ  59)غفحِ  1خسٍل ضواضُ  51 حسه سابقٍ 1

 (55اظ  55)غفحِ 4خسٍل ضواضُ  55 تضمیه کیفیت خدمات ي محصًالت 4

  555 جوغ

  هٌاقصِ گش اػالم هی ًوایذ :
 اضائِ ًوایس . زض ّویي هطحلِ وِ توام هساضن الظم ضا هتؼْس هی ضَز غحیح تَزُ ٍ اظْاضات ٍ اعالػات هٌسضج زض تطي ّای استؼالم اضظیاتی ویفی هٌالػِ گطاى اظ ّط لحاػ  .5

تطای زستگاُ هٌالػِ گعاض ) ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى ( ایداز وسة اهتیاظ لاتل لثَل زض اضظیاتی ویفی زض ذػَظ حك یا تؼْسی  ّیچگًَِسضان هطتَعِ تتویل ٍ اضائِ ایي فطم ّا ٍ هتتتى .1

  . هرتاض ذَاّس تَززض چْاض چَب لاًَى تطگعاضی هٌالػات  آًْا ضز یا لثَل زض هٌالػِ گعاض ٍ  ًرَاّس وطز

  زاضت.س ًٌرَاّ گعاض  زضذَاست استطزاز هساضن اضسالی ضا اظ زستگاُ هٌالػِ حك تحت ّیچ ضطایغی اىهٌالػِ گط .3

 

                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا 
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 :هٌاقصِ گضاسکلی  اعالػات             

  ًام : ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى

 55پالن -حدت سَضیذیاتاى  –تاالتط اظ تطج سفیس  -پاسساضاى  -ًطاًی :تْطاى

 هطاخؼِ فطهاییس.وویتِ فٌی تاظضگاًی  -55پالن  -حدت سَضیذیاتاى  –تاالتط اظ تطج سفیس -پاسساضاى  -تْطاى :آزضس  تِ  خْت تحَیل هساضن

  WWW.IOTCO.IRًطاًی ایٌتطًتی:     11191673: زٍضًگاض     11199914:ضواضُ تواس وویتِ فٌی تاظضگاًی 

 اعالػات کلی هٌاقصِ گش :         
 ًام ضطوت 

 هَضَع فؼالیت ضطوت عثك اساسٌاهِ :

 هحل ثثت : تاضید ثثت: ضواضُ ثثت:

 ّوطاُ : ض :زٍضًگا تلفي :

 آزضس:

 آزضس الىتطًٍیه :

 وس التػازی : ضٌاسِ هلی :

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیط ػاهل:

 تاضید تَلس : هحل تَلس : ًام پسض:

 وس هلی هحل غسٍض ضٌاسٌاهِ : ضواضُ ضٌاسٌاهِ:

 ضواضُ ّوطاُ ضضتِ تحػیلی : : هسضن تحػیلی

   -6                                   -3                                          -1                                        -5  ًام ٍ ًام ذاًَازگی غاحثاى هداظ اهضا:

                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا            

 55اص   1صفحِ                                                                                                                                                                          
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                                                                         تِ تؼذ( 5991سال ّای اص  )                  :تَاى هالی هؼیاس  5ٍل ضواسُ ذج

 
دی
س

 

 ضشح هؼیاس
 هثالغ تِ هیلیَى  سیال 

 5991سال  5991سال  5996سال  5991سال  5991سال 

5 
غس تطاتط هالیات هتَسظ ساالًِ، هستٌس تِ اسٌاز 

 هالیتْای لغؼی ٍ ػلی الحساب پطزاذت ضسُ

     

1 
س زاضاییْای ثاتت ،هستٌس تِ اظْاضًاهِ زُ زضغ

 ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا

     

3 
زضغس فطٍش آذطیي سال تَلیس ،هستٌس تِ  11

 .هستٌذ تِ قشاسدادّای فشٍش ٍ گَاّی تحَیل کاال 99سال یا  هستٌذ تِ صَست ّای هالی حساتشسی ضذُ 98فقظ سال  ا غَضتْای هالی تاییسیلطاضزازّا ٍ اسٌاز فطٍش 

6 

تاییس اػتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ 

تا اهضای ضییس اػتثاضات ٍ  اػتثاضی هؼتثط

 هاًاضییس ضؼثِ تَ

هت ّایی خاسج فشتِ  تاییذیِ اػتثاس تاًکی هی تایست دس تاصُ ی صهاًی دسج آگْی فشاخَاى تا هْلت اسائِ هذاسک تاضذ. فشهتتاسیخ 

 ّش دٍ  اهضای سییس اػتثاسات ٍ سییس ضؼثِ سا ًذاضتِ تاضذ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.کِ ٍ فشهت ّایی  اص ایي تاصُ ی صهاًی

است .حساوثط اهتیاظ زض غَضتی احطاظ ذَاّس ضس وِ هثلغ تطآٍضزی هٌالػِ ،هؼازل یا ووتط اظ یىی اظ همازیط  خسٍل اضظیاتی تَاى هالی العاهی 6الی  5یىی اظ هساضن ضزیف ّای  اضائِ حسالل .5 تَضیحات : 

 تاضس زض غیط ایٌػَضت اهتیاظ تَاى هالی تِ تٌاسة واّص هی یاتس. 6الی  5یف ّای زض

 ا ، لاتل استٌاز ًوی تاضس.استرطاج هی ضَز ٍ تطای سایط ضزیف ّ داسایی ثاتت هطَْد. اظ اظْاًاهِ هالیاتی غطفاً 1

 سال گصضتِ زضج ضَز ٍ اػالم هثالغ ووتط ًیاظ ًوی تاضس. 1. تطای ّط ضزیف فمظ تاالتطیي هثلغ زض 3

 . غَضت ّای هالی حساتطسی ضسُ هی تایس، هْوَض تِ هْط حساتطس هستمل تاضس.6

                                                          اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                               

 55 اص  6صفحِ                                                                                                                                                                  
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 تِ تؼذ( 5991سال ّای اص  ): قثلی ٍ حسي ضْشت ىهطتشیااسصیاتی هؼیاس  2 جذٍل 

غ تؼْتسات( تتِ ضتطح ختسٍل ظیتط تؼیتیي هتی        اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی تا تَخِ تتِ هتَاضزی ًظیتط )ویفیتت وتاال،ػولىطز زض زٍضُ تْتطُ تتطزاضی، ویفیتت ذتسهات پطتتیاًی ٍ اًدتام تتِ هَلت                

 .هالن تؼییي اهتیاظ یاز ضسُ ذَاّس تَز ی زض حساوثط پٌح سال گصضتِاهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثل هیاًگیي   گطزز.

کیفیت   کاالّای فشٍختِ ضذُ ضشح سدی 

 کاال

ػولکشد دس دٍسُ 

 تْشُ تشداسی

کیفیت خذهات 

 پطتیثاًی

 اًجام تِ هَقغ تؼْذات

 
 ّوشاُ/تلفي/فکس خشیذاس هغلغ هقام ضشکت ٍ ًطاًی ، ًام

1        

2        

3        

4        

5        

 تَضیحات :

 هَضز واالی فطٍذتِ ضسُ خْت اضظیاتی هؼیاض اضائِ گطزز. 5تٌْا هستٌسات  -1

زستگاُ ٍ هْط ٍ اهضای غلغ س همام هاضُ پیواى ٍ ًام ٍ ضواضُ توهستٌسات اضائِ ضسُ هی تایست زاضای تاضید هؼتثط ، اعالػات لطاضزازی ضاهل هَضَع لطاضزاز ، تاضید ضطٍع ٍ پایاى ، عطفیي لطاضزاز ، ضوا  -2

 واضفطهایی تاضس.

                                                                       :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش 

 

 55اص   1صفحِ  
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 :هؼیاس استاًذاسد ّای تَلیذ 9جذٍل ضواسُ         

 ال ( استاًذاسدّای قاتل قثَل

 خسٍل فَق  العاهی هی تاضس." ب"ٍ  "الف")اضائِ هساضن هثثتِ هثٌی تط ضػایت استاًساضزّای اػالم ضسُ زض تٌسّای  ایطاى تحمیمات غٌؼتی ٍ استاًساضز هؤسسِ  ،(IPS) ًفت ٍظاضت استاًساضزّای-1

 BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO :هاًٌس غٌؼتی وطَضّای ترػػی یا هلی ّایاستاًساضز-2

  ویفیت هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط ISO 14000، ISO9000 ،  ISO 18000ٍ  سطی ًظیط ویفیت استاًساضّای-3

 ب( استاًذاسدّای هطاتِ یااستاًذاسّای هشتثظ  

 (تٌسات هطتَط تِ گَاّیٌاهِ ّای هؼتثط یا استاًساضی اذص ضسُ ، اضائِ گطزز.)هس اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هؼتثط -1

                      عی ًاهِ ضسوی اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساضاػالم آهازگی  -2 

          :                                                     اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش          
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 سدی 
 ضشح کاالّای فشٍختِ

 

 قاتل قثَلال ( استاًذاسدّای 
ب( استاًذاسدّای هطاتِ 

 یااستاًذاسّای هشتثظ

 ّوشاُ/تلفي/فکس خشیذاس هغلغ هقام ضشکت ٍ ًطاًی ، ًام
استاودارد 

 کیفیت

استاودارد 

 تًلید

 استاودارد

وحًٌ وصب                  

 یا بُرٌ برداری

ارایٍ گًاَی 

 وامٍ َای معتبر
 

ارایٍ بازدید 

 کارشىاسی

 

5         

1         

3         

6         

1         
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 ِ تؼذ(ت 5991سال ّای اص ) :دس صهیٌِ هَسد ًظش تجشتِ ٍ داًصهؼیاس داضتي   1سُ جذٍل ضوا 

 هَضَع قشاسداد فشٍش سدی 
 هثلغ قشاسداد

 )هیلیَى سیال(
 تلفي/فکس خشیذاس ًام،ًطاًی ٍ هقام هغلغ خشیذاس تاسیخ فشٍش

5      

2      

9      

1      

1      

 تَضیحات :
 خْت اذص اهتیاظ العاهی است.تِ ّوطاُ  اضائِ هستٌسات هثثتِ تىویل ّوِ ستًَْا ٍهْط ٍاهضا تطگِ  -1

 اضائِ گطزز)حساوثط چْاض واض هطاتِ زض پٌح سال گصضتِ(  تا تاالتشیي هثلغ خشیذقشاسدادّای ِ هٌظَض وسة حساوثط اهتیاظ ایي ترص ت -2

 است لعاهیتاضس ، احالیِ ازٍیا الاهضاء لطاضز تِ هطتَط ٍغفحِ لطاضزاز هست لطاضزاز، ،هثلغ لطاضزاز هَضَع ، لطاضزاز عطفیي: ّایتٌس وٌٌسُ هطرع وِ لطاضزازّا اظ غفحاتی تػَیط اضائِ -3

 سال اذیط خْت هحاسثِ اهتیاظ تدطتِ تطاساس ًطخ تَضم اػالهی اظ هطاخغ لاًًَی تَسظ ایي ضطوت تِ ضٍظ ضساًی هی ضَز. 5هثالغ لطاضزاز اضائِ ضسُ زض  -4

 زض غَضت اضائِ لطاضزازّای هطاضوتی ، سْن هطاضوت هٌالػِ گط زض لطاضزاز تایس هطرع تاضس. -5

 اضائِ ضسُ هی تایست سْن فطٍش واال تِ غَضت ضفاف هطرع تاضس.  EPC  ٍPCاضزازّای زض لط -6

 اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                                
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 تِ تؼذ ...( 5991) اص سال ّای     :هؼیاس حسي ساتقِ 1جذٍل ضواسُ 

 جوغ اهتیاص هتَسظ خَب خَبتسیاس ػالی ضشح هؼیاس ردیف

      ویفیت واال فطٍذتِ ٍتحَیل ضسُ 5

      وفایت واضوٌاى 1

      َیل واال  )تحَیل توَلغ(ظهاى تٌسی تح 3

 تَضیحات :
 اضایِ هساضن هثثتِ خْت اذص اهتیاظ العاهی است. -1

 ط ٍ اهضای واضفطها تاضس.زض هستٌسات ضضایتوٌسی واضفطها هی تایس اعالػات پیواى ضاهل پیواى، هَضَع، تاضید، ًام ٍ ضواضُ تواس همام هغلغ زستگاُ واضفطهایی ٍ هْ -2

 گصضتِ ، هَاضز ویفیت واال ، وفایت واضوٌاى ٍ تحَیل تِ هَلغ هغاتك خسٍل تاال شوط گطزز. یاىواضفطها توٌسیضضایاػالم سغح زض  -3

 سال گزضتِ اجتٌاب ًوایٌذ. 5هٌاقصِ گشاى اص اسائِ هذاسک حسي ساتقِ هشتَط تِ قثل تش اص  -4

 ٍ زض غَضت ضضایتوٌسی ووتط ، اهتیاظ تِ تٌاسة واّص هی یاتس. یاس حسي ساتقِ کفایت هی کٌذاسائِ دست کن چْاس هذسک هثثتِ )تا سغح سضایتوٌذی ػالی( تشای کسة حذاکثش اهتیاص هؼ -5

                                               اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                           
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 تِ تؼذ( 5991سال ّای اص ) :تی تضویي کیفیت خذهات ٍ هحصَالت هؼیاس اسصیا 6جذٍل ضواسُ 

 ّوشاُ/تلفي/فاکس ًام ضشکت ٍهقام هغلغ خشیذاس ضؼی  هتَسظ خَب ػالی ضشح سدی 

       ًحَُ تضویي هحػَالت ٍ گاضاًتی 5

1 
ًحَُ تاهیي ذسهات پس اظ فطٍش 

 )ٍاضاًتی( زض هحل استفازُ
      

       چگًَگی تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل 3

       آهَظش چگًَگی ًػة 6

       آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات 1

 تَصیحات :
 اهتیاظ هطتَعِ تِ ایي هؼیاض اظ هساضن هثثتِ شیل تِ زست هی آیس :

 1( Final Book ) فایٌال تَن -5

   (ITPتطًاهِ ّای تست ٍ تاظضسی ) -1

 سال گصضتِ  1ضسُ زض  اظ لطاضزازّای هٌؼمستٌسّای هطتَط تِ هَاضز خسٍل فَق  -3

 اهتیاص تؼلق هیگیشد.(  % 49اسائِ خَداظْاسی ص اخذ ًطَد ، تا)دس صَستیکِ اص هَاسد تاال اهتیاذَزاظْاضی عی ًاهِ ضسوی  -6
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